
2

BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ

1. Czesław Hińc (1899 - 1940)

Autorzy: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie
Opiekunowie grupy: Robert Majewski, Kamila Zielińska 

Czesław Hińc, urodził się 14 lipca 1899 roku w Steklinie w powiecie  
lipnowskim. Był najstarszym synem Adama i Marianny z domu Ostrow-
skiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Ciechocinie oraz prywat-
nym nauczaniu w domu zdał egzamin i został przyjęty 1 września  
1916 roku do klasy pierwszej Gimnazjum Koła Polskiej Macierzy Szkol-
nej w Płocku. Szkoła została upaństwowiona 1 czerwca 1921 roku  
i przyjęła nazwę - Gimnazjum Państwowe im. Marszałka Stanisława 
Małachowskiego. W trakcie nauki w roku 1920 służył jako ochotnik  
w armii walczącej w obronie kraju przed najazdem bolszewickim.  
Był aktywnym uczniem, zawodnikiem gimnastyki na przyrządach,  
a w ostatnim roku nauki - organizatorem teatru szkolnego.

1 lutego 1923 roku został nauczycie-
lem jednoklasowej szkoły w Marcjance  
koło Wyszogrodu, a po jej likwidacji  
- od 1 września kierownikiem dwuklaso-
wej szkoły w Ciućkowie. 1 sierpnia 1924 
roku na własną prośbę przeszedł na sta-
nowisko nauczyciela siedmioklasowej 
Szkoły Powszechnej w Wyszogrodzie. 
Był nie tylko nauczycielem, ale także ak-
tywnym działaczem społecznym - szcze-
gólnie zależało mu na budowie nowego 
budynku szkolnego oraz aby Wyszogród 
stał się miastem powiatowym. Za swoją działalność otrzymał 20 maja 1930 roku medal X-lecia  
niepodległości, a od 15 stycznia 1931 roku zaczął pełnić obowiązki kierownika tejże szkoły.

Od początku energiczny, aktywny społecznie i zorganizowany, włączył się w życie miasta.  
Został członkiem Dozoru Szkolnego wspomagającego funkcjonowanie szkół, polskiej i żydowskiej. 
Głównym celem instytucji było otrzymanie zgody i pozyskanie funduszy na budowę nowej szkoły.  
Kamień węgielny wmurowano we wrześniu 1929 roku. Było to wielkie wydarzenie. W uroczystości 
uczestniczyło całe miasto, a młodzież niosła nowy sztandar, wykonany przez Zakład Anioła Stróża 
w Płocku, ten sam, w którym przebywała i doznała pierwszych objawień siostra Faustyna Kowal-
ska, dzisiaj święta. Na sztandarze z jednej strony widniał św. Stanisław Kostka, z drugiej Orzeł Biały 
w kształcie historycznym.
Budowa szkoły trwała krótko, praktycznie rok. Powstał na owe czasy budynek okazały, solidny  
i funkcjonalny. Nakryty wysokim dachem, co pozwoliło wykorzystać poddasze na okazałe miesz-
kanie kierownika.
Czesław Hińc, utalentowany w wielu dziedzinach, najbardziej lubił sport i teatr. Oba zaintereso-
wania wyniósł z „Małachowianki” i kontynuował je w Wyszogrodzie. Stworzył tam szkolną dru-
żynę gimnastyczną, uświetniając z nią wiele lokalnych uroczystości. Pokazy odbywały się na placu  
targowym, naprzeciwko nowego budynku szkoły. Dzisiaj na tym terenie wybudowano osiedle 
domków jednorodzinnych.

Czesław Hińc

Czesław Hińc podczas służby wojskowej - Toruń 1920
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Czuły na ludzkie nieszczęście, został opiekunem społecznym. Jego zadaniem było rozpatrywanie 
przypadków wymagających interwencji. Jednym z nich był drastyczny przypadek skonfiskowania 
butów Żydówki, Kiwy Taub, za niezwrócone koszty leczenia w szpitalu. Dzięki interwencji Hińca 
anulowano tę decyzję.
Z tych czasów zachowała się też anegdota o wzajemnych relacjach polsko-żydowskich. Jan Szafa-
ryn, teść Czesława, wynajmował podwórko harcerzom żydowskim na letni obóz. Harcerze rozbili 
namioty, postawili maszt, wywiesili flagę. Wszyscy obozowicze byli dorośli. Maszerowali grupami 
nad Wisłę, śpiewali pieśni. Stary Szafaryn nie tolerował golizny, a dziewczyny paradowały, jak na 
jego gust, zbyt skąpo ubrane. Poczuł się zgorszony i nie przedłużył im umowy na kolejny turnus.
Największą miłością Czesława Hińca był jednak teatr. W Wyszogrodzie jego zainteresowania padły 
na podatny grunt. Niestety to, co najbardziej kochał, doprowadziło go do zguby.
Stanisław Milke, sekretarz wyszogrodzkiego magistratu, założył w mieście amatorski teatr, orkie-
strę i chór. Hińc stanął na czele teatru, którego aktorami w większości byli nauczyciele. Zdążył 
wyreżyserować dwie sztuki. Pierwszą był „Pan Zołzikiewicz” według „Szkiców węglem” Henryka 
Sienkiewicza. Grał w niej główną rolę. Musiał być dobrym aktorem, skoro podczas sceny uśmierca-
nia toporem jedna z pań siedzących na widowni zemdlała.
Drugą byli „Bolszewicy pod Warszawą”. Wystawiono ją zaledwie dwa razy. Po spektaklu gmina 
żydowska oprotestowała sztukę i samego Hińca, który zagrał w niej postać Żyda - zdrajcy, agenta 
bolszewickiego. Podobno zagrał ją wspaniale, bardzo sugestywnie - dla niego samego zbyt dobrze. 
Nie pomogły apele do Żydów o rozsądek, nie pomogły zasługi Hińca w obronie żydowskiej bie-
doty. Hińc widząc bardzo nieprzychylną  
atmosferę, uznał, że przekonywanie dużego, 
dobrze zorganizowanego środowiska, sta-
nowiącego około 50 procent mieszkańców, 
będzie niepotrzebną stratą czasu i zdrowia.  
W tym czasie inspektorat szkolny w Płocku 
poszukiwał nauczyciela z doświadczeniem  
do objęcia posady kierownika szkoły  
powszechnej w Rogozinie. Hińcowie nie za-
stanawiali się długo. Spakowali co trzeba  
i wyruszyli w drogę - przedostatnią  
w życiu Czesława.

Z dniem 1 maja 1932 roku został mianowany przez ówczesne władze oświatowe kierownikiem 
Szkoły Powszechnej II stopnia w Rogozinie. 

Kartki z pamiętnika
„Pogoda była paskudna. Padało od kilku dni. Konie grzęzły w błocie. Na horyzoncie ziemia i niebo stapiały się 
bez śladu, a poszarzałe od mgły pola wyglądały jak znieruchomiałe skupiska płacht, pociętych liniami miedz. 
Przemarznięci Hińcowie z trójką małych dzieci zatrzymali się po drodze na gościnnej herbatce u Kłosińskich 
na Rarogu.
Liście kasztanowca zatańczyły na wietrze i znieruchomiały. Był początek maja 1932 roku. Padało przez cały 
dzień. Dopiero pod wieczór wyjrzało słońce i roziskrzyło kałuże na drodze przed szkołą. Aby nie przeszkadza-
li w urządzaniu mieszkania, rodzice usadowili Waldka, Ulę i Czesię na parapecie okna. Ich ojciec, Czesław,  
obejmował właśnie posadę kierownika szkoły. Trzeba było jakoś się zagospodarować.
Nie było tego wiele: trochę mebli i ubrań. Byli wtedy na dorobku - tak jak i cała Polska mozolnie podnosząca 
się po latach zaborów. Od tego dnia zaczął się ważny okres w życiu Hińców wśród mieszkańców Rogozina”.

Rodzina Hińców - rok 1932
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Dziwne to miejsce, do którego jechali. Nazwa miejscowości - Rogozino - niewiele im mówiła. Maleń-
ka szkółka, zaledwie dwuizbowa, i tyle samo pokoi dla nich. Ludzie opowiadali, że miejsce pod szko-
łę wyznaczył car. Dał trzy morgi, kazał też wybudować w szkole piec chlebowy, żeby karmić wiej-
ską biedotę. Po kilku latach z trzech morgów zrobiły się dwie. Chłopi systematycznie worywali się  
w szkolne grunty. W końcu ktoś nie wytrzymał i wytoczył sprawę przed carskim sądem. To było 
dawno, w 1901 roku. Szkoła miała wtedy siedem lat. Od tego czasu nie powiększyła się, a dzieci 
przybywało. Trzeba było wziąć się ostro za robotę. Hińc po to tu przyjechał. Był piłsudczykiem  
i idee twórcy odrodzonej Polski dopingowały go do działania. Pracy było mnóstwo - stworze-
nie siedmioklasowej szkoły (jedynej w gminie), rozbudowa budynku, znalezienie i zatrudnienie  
dobrych nauczycieli oraz zorganizowanie mieszkańcom Rogozina życia pozaszkolnego.  
Entuzjazm tworzenia szybko przyniósł efekty.
Równolegle ze złożeniem wniosku pod rozbudowę zgromadził wyśmienitą kadrę pedagogiczną.

Dzięki jego staraniom organizacyjnym szkoła w roku 
1937 stała się placówką siedmioklasową. Współpra-
cując z samorządem gminy Rogozino, uzyskał od 
władz szkolnych środki na rozbudowę budynku 
szkolnego, realizowaną do 1939 r. We współpracy  
z CIWF w Warszawie (Wojskowa Szkoła Zawo-
dowa z programem dwuletnich studiów nauczy-
cielskich dla mężczyzn i kobiet oraz rocznym kur-
sie oficerskim), dzisiejszą Akademią Wychowania  
Fizycznego, przygotował plany budowy parku i bo-
iska szkolnego po drugiej stronie ulicy, z których 
zrealizowano do wybuchu II wojny światowej tylko 
część parkową.

Rogozińska placówka mimo niewielu lat rozwoju sta-
nowiła najważniejszy ośrodek nauki, kultury i sportu 
w gminie, wychowujący młodzież w duchu patrio-
tycznych ideałów. To, co dzisiaj brzmi górnolotnie, 
wtedy było codziennością. Pod koniec lat 30. wszy-
scy pamiętali bolszewików we wsi i wyjątkowo dziel-
ną postawę ochotników, którzy zatrzymali nawałę  
komunizmu. To ich pamięci ufundowano pomnik, 
który odsłonięto w centrum Rogozina 15 sierpnia 
1939 roku.

Czesław Hińc utworzył na terenie szkoły bibliotekę, podnosząc poziom czytelnictwa w gminie.  
Aktywizował także rodziców na rzecz dalszego kształcenia dzieci w gimnazjach płockich, organizu-
jąc zespół nauczycieli do dodatkowego nauczania. Założył szkolny teatr i chór.
Uczestniczył w pracach wielu organizacji: Komitetu Powodziowego, Związku Strzeleckiego, Pomo-
cy Bezrobotnym, Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Przysposobienia Oświatowego Przed-
poborowych, a także pełnił obowiązki Opiekuna Społecznego. Zorganizował szkolny teatr amator-
ski oraz chór, który otrzymywał wyróżnienia na przeglądach w Płocku. 

Przygotowywał okolicznościowe zawody i pokazy sportowe. Na terenie powiatu był wykładowcą 
Uniwersytetu Ludowego, działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego i w Towarzystwie Popiera-
nia Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. Bardzo aktywnie działał w Związku Kombatantów. 

 Lekcje muzyki w szkole w Rogozinie

Rozbudowa szkoły w Rogozinie - 1939 r.
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Jako uczestnik wojny 1920 r. był inicjatorem budowy pomnika  
Bohaterów Poległych w Walkach o Wolność Polski, zrealizowanego 
w Rogozinie w 1939 r. Integrował pracę nauczycieli ówczesnej gminy 
Rogozino i Bielino przewodnicząc konferencjom rejonowym Inspek-
toratu Szkolnego w Płocku. W listopadzie 1938 r. otrzymał Srebrny 
Krzyż Zasługi za Długoletnią Służbę.

Czesław Hińc w ciągu ośmiu lat pracy zaskarbił sobie dozgon-
ną wdzięczność rogozinian. Nic dziwnego, stworzył szkołę,  
o jakiej marzyli. Ludzie odwdzięczyli się Hińcom osiem lat później, 
gdy Niemcy wywieźli Czesława do obozu w Dachau. Wyrzucona  
z mieszkania żona Czesława z trójką dzieci, znalazła u sąsiadów 
schronienie do końca wojny.

9 kwietnia 1940 r. został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau.

Kartki z pamiętnika
„Ściśnięci w wagonie jak zwierzęta dojeżdżali do stacji. Czesław bał się potwornie, ale miał nadzieję.  
Tylko ona mu została. Pojmani przez Niemców więźniowie przecież wracali do domów. Znał takie przypadki.
Pociąg gwałtownie zahamował. Wyciągnął rękę, aby złapać przewracającego się, wyczerpanego kolegę.  
Spojrzał przez szparę w deskach na zewnątrz wagonu. Był piękny dzień. „Zawsze padało, albo był mróz,  
gdy wyjeżdżałem” - pomyślał. Próbował złapać w dłonie ciepłe promienie słońca, oświetlające zdradziec-
ko przyczajoną śmierć, ukryte zło. Kończyła się ostatnia podróż w jego życiu. Dotarł do samego jądra  
najgłębszej ciemności”.

Czesław Hińc w tę podróż wyruszył, 9 kwietnia 1940 roku. Tego dnia Niemcy aresztowali go,  
podobnie jak wielu innych nauczycieli. Waldemar, najstarszy syn, chciał wtedy być przy ojcu.  
Pobiegł za nim na posterunek policji, ale komendant Julius Dumnick, Mazur dobrze mówiący  
po polsku, odpędził go, mówiąc: „Młody, do domu, bo jak przyjdą ci z Płocka po ojca, to i ciebie wezmą”. 
Waldek widział wtedy ojca ostatni raz. Po miesiącu przyszedł list z obozu koncentracyjnego  
w Dachau. Czesław dostał numer obozowy 4286, jeden z najniższych. 

List pisany był na szablonie po niemiecku. Napisał tylko to, na co pozwolili mu Niemcy, że jest 
zdrów i powodzi mu się dobrze. Nie napisał, że w kamieniołomie katowany był pracą ponad siły, 
że w Dachau prowadzono na więźniach „eksperymenty medyczne”, że karmią ich zepsutym jedze-
niem. Został zamordowany 10 lipca 1940 roku.

Uroczystość odsłonięcia pomnika 
w Rogozinie
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Ta bezsensowna śmierć zakończyła życie wyjąt-
kowego człowieka. Mieszkańcy Rogozina długo  
po wojnie wyglądali przez okna, mając nadzie-
ję na cud. Pragnęli choć raz ujrzeć kierownika  
ich szkoły, niestrudzenie pedałującego na rowerze 
po wiejskich drogach, zatroskanego o losy swoich 
wychowanków. Czesław Hińc osierocił nie tylko 
żonę i trójkę własnych dzieci. 
Sierotami poczuli się wszyscy jego uczniowie.  
To oni, ich dzieci i wnuki po latach oddali mu  
należny hołd. Od roku 2007 szkoła w Rogozinie 
nosi Jego imię.

Obchody 100 - lecia niepodległości w Rogozinie

Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę  
w Rogozinie rozpoczęto w dniu 10 listopada 2018 r. od mszy w intencji niepodle-
głej Ojczyzny. Następnie przed kościołem, pod tablicą upamiętniającą Bohaterów 
Ziemi Rogozińskiej przeprowadzono uroczystość ślubowania Drużyny Harcer-
skiej „Wilcza Wataha”. Uroczystość zakończono w Domu Ludowym widowiskiem 
słowno-muzycznym pt. „Droga do Niepodległości". 

W dniach 13 i 14 listopada w szkole goszczono edukatorów z Muzeum Józefa  
Piłsudskiego w Sulejówku, którzy przeprowadzili z grupą uczniów z klasy 7. i 8. 
zajęcia pt. „Niepodległość uskrzydla”.
Hasłem przewodnim pierwszego dnia warsztatów było „SŁOWO”. Zadania 
przygotowane dla uczniów skupiały się wokół depeszy notyfikującej powstanie 
państwa polskiego z dnia 16 listopada 1918 roku. Uczniowie nakreślili różne dro-
gi, które doprowadziły Polskę do niepodległości, poznali etapy jej odzyskania  
i trudności, z którymi musiała się zmierzyć wolna Polska. Zanalizowali również 
treść depeszy, poznali sposoby komunikowania się w przeszłości i porównali je  
z dzisiejszymi. Nauczyli się posługiwać alfabetem Morse’a i przy pomocy specjal-
nego urządzenia nadali nim wiadomość do innych osób. Zastanowili się, czy sło-
wa mają taką samą wartość dzisiaj, jaką miały 100 lat temu.
Drugi dzień skupiał się wokół hasła: „SKRZYDŁA NA KOLEJNE 100 LAT”. 
Uczniowie wraz z edukatorami wspólnie przygotowali instalację w formie skrzy-
deł, która stała się przestrzenią do rozmyślań o Polsce. Wprowadzeniem do tych 
rozważań była próba odpowiedzi na pytania: „Jakie marzenia miał Józef Piłsudski 
w 1918 roku?”, „Jakie marzenia dotyczące Rogozina mam ja?”, w końcu każdy 
uczestnik spróbował dokończyć zdanie: „Gdy myślę o Polsce za 100 lat, marzę  
o ……”. Odpowiedzi uczniów znalazły się na piórach, którymi wypełnili skrzydła.

Tak społeczność Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie uczciła 
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Brama do obozu koncentracyjnego w Dachau


